
].,lA§ Bobrava

zÁpls z teoruÁruí  vÝaĚnovÉ  ronntsE MAs BoBRAvA z.s.

Konání : 15.4,2020
Mí sto jednání : formou videokonference

Č lenové  Výběrové  komise dle prezenč ní  listiny:

Obec Popů vky, zastoupená Milu¹ í  Č ervenou
Obec Silů vky, zastoupená Zdeňkem Praxem

Tělocvič ná jednota Sokol Střelice, zastoupená Danielem Kokorským

Hana Bene¹ ová

Michaela Fopová Buchbergerová

lng. Petr Vlach

klára Tomancová

PROGRAM:

1) Zahájení ¹ kolení
2) Podmí nky vyhlá¹ ené  výzvy

3) Představení  a vysvět|ení  krité rií  hodnocení

4) Přestavení  projektových ¾ ádosti a hlavní  rizika v projektech

5) Základní  principy a postupy hodnocení  ¾ ádostí

6) Č asový plán hodnocení

7} Zpracování  a odevzdání  výsledků  hodnocení

8) Ukonč ení ¹ kolení

V souladu se ,,Strategií  komunitně vedené ho mí stní ho rozvoje ú zemí  MAS Bobrava 2O14 - 2020" (dále
jen SCLLD) a lnterní mi postupy lROP, proběhlo pro¹ kolení  č lenů  Vriběrové  Komise MAS kvěcné mu
hodnocení  projektů  podaných do 4. výzvy MAS Bobrava v rámci lntegrované ho regionální ho
operač ní ho programu.

V návaznosti na usnesení vlády č ,1rg4 ze dne 12,března 2020, kterým vláda vyhlásila pro ú zemí Č R z
dů vodu ohro¾ ení  zdraví  v souvislosti s prokázání m výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) na ú zemí  Č R

nouzový stav, probí halo ¹ kolení  formou videokonference. Hodnotitelé  byli pro¹ koleni soubě¾ ně, a to
dne 15.4.2020. © kolení bylo zahájeno v 9:30 hod a ukonč eno v 10:10 hod, Pří lohou tohoto zápisu jsou
prtscn z videokonference.

Úvodní  slovo měl vedoucí  MAS, Mgr. jiří  Hrubý, který se ujal první ch č tyř bodů  programu. Samotné

¹ kolení  následně vedla lng. Alena Kováří ková, projektová mana¾ erka MAS. Pro¹ koleni byli v¹ ichni

č lenové  Výběrové  komise MAS, kteří  provádějí  v rámci svých kompetencí  věcné  hodnocení

předlo¾ ených projektů , viz prezenč ní  listina.

Hodnotitelé  obdr¾ eli podklady pro hodnocení  projektových ¾ ádostí  s č asových předstihem v

elektronické  podobě. Termí n pro ukonč ení  hodnocení  byl stanoven do 24,4,2020, Tento termí n byl

hodnotitelů m sdělen v rámci pozvánky rozeslané  předsedou Výběrové  kornise dne 2.4.2020 a následně



MAS Bobrava

jim byl tento termí n připomenut e-mai|em po ukonč ení  videokonference. Do tohoto termí nu budou
hodnotitelé  zasí lat vyplněné  kontrolní  listy. Jakmile budou odevzdány kontrolní  listy od v¹ ech

hodnotitelů , dojde l< posouzení  poč tu přidělených bodů  k ¾ ádostem o dotaci od jednotlivých

hodnotitelů . Dále bude sestaven seznam projektů  dle poč tu zí skaných bodů  a seznam doporuč ených
projektů  ke schválení  ze strany Ří aí cí ho výboru MAS.

V Nebovidech dne 15.4.2a20

Zapsala: lng. Alena Kováří ková riar
/Z-l

seznam pří loh

Pří loha č . ]. Prezenč ní  listina

Pří loha č . 2 Přidělení  projektů  hodnotitelů m
pří loha č . 2 prtscn z videokonference



 

Příloha č. 1 Prezenční listina 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

 

Proškolení členů Výběrové komise MAS k věcnému hodnocení 
 

MAS Bobrava - IROP - výzva č. 4 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 

Podpisem této prezenční listiny dávám souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále dávám souhlas se zachycením podoby mé osoby pořízením obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a 
s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takového záznamu pro účely činnosti MAS Bobrava, z.s. a jejich šíření (video, internetové stránky, 
sociální sítě, propagační materiály a podobně). 

 

Datum a čas Místo Jméno a příjmení/ Organizace E-mail Podpis 

15.4.2020, 9:30 Silůvky (formu videokonference) Zdeněk Prax starosta@siluvky.cz  

15.4.2020, 9:30 Popůvky (formu videokonference) 
Miluše Červená starostka@popuvky.cz  

15.4.2020, 9:30 Střelice (formu videokonference) 
Daniel Kokorský sokolstrelice@centrum.cz  

15.4.2020, 9:30 
Nebovidy (formu videokonference) 

Hana Benešová hana.klima@centrum.cz  

15.4.2020, 9:30 
Moravany (formu videokonference) 

Klára Tomancová klara.pas@centrum.cz  

15.4.2020, 9:30 
Ostopovice (formu videokonference) 

Ing. Petr Vlach vlach.petr.3@gmail.com  

15.4.2020, 9:30 
Moravany (formu videokonference) 

Michaela Fopová Buchbergerová misabuchberger@hotmail.com  

 



 

 

 

Svým podpisem také stvrzuji, že jsem dne 3.4.2020 obdržel prostřednictvím e-mailu podklady k hodnocení. 

Název žadatele IČ žadatele Název projektu Aktivita 

Obec Nebovidy 00488097 Stavební úpravy stávajícího chodníku podél silnice III/15275 v obci Nebovidy Bezpečnost dopravy 

Obec Moravany 00282120 Vybudování chodníků u okružní křižovatky silnice III/15275 v obci Moravany Bezpečnost dopravy 

Obec Ostopovice 00282294 Bezpečnější chodníky na ulici Branky Bezpečnost dopravy 

Obec Střelice 00282618 Chodník z vlakové zastávky Střelice Dolní, ul. Brněnská Bezpečnost dopravy 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
(SARS-CoV-2) na území ČR nouzový stav, byla prezenční listina z proškolení podepsána hodnotiteli zpětně. 



 

Příloha č. 2 Přidělení projektů hodnotitelům 

 

 

 

HODNOTITEL PŘIŘAZENÉ PROJEKTY 

Zdeněk Prax 
Stavební úpravy stávajícího chodníku podél silnice III/15275 v obci Nebovidy 

Vybudování chodníků u okružní křižovatky silnice III/15275 v obci Moravany 

Bezpečnější chodníky na ulici Branky 

Chodník z vlakové zastávky Střelice Dolní, ul. Brněnská 

Miluše Červená 
Stavební úpravy stávajícího chodníku podél silnice III/15275 v obci Nebovidy 

Vybudování chodníků u okružní křižovatky silnice III/15275 v obci Moravany 

Bezpečnější chodníky na ulici Branky 

Chodník z vlakové zastávky Střelice Dolní, ul. Brněnská 

Daniel Kokorský 
Stavební úpravy stávajícího chodníku podél silnice III/15275 v obci Nebovidy 

Vybudování chodníků u okružní křižovatky silnice III/15275 v obci Moravany 

Bezpečnější chodníky na ulici Branky 

Chodník z vlakové zastávky Střelice Dolní, ul. Brněnská 

Hana Benešová 
Stavební úpravy stávajícího chodníku podél silnice III/15275 v obci Nebovidy 

Vybudování chodníků u okružní křižovatky silnice III/15275 v obci Moravany 

Bezpečnější chodníky na ulici Branky 

Chodník z vlakové zastávky Střelice Dolní, ul. Brněnská 

Ing. Petr Vlach 
Stavební úpravy stávajícího chodníku podél silnice III/15275 v obci Nebovidy 

Vybudování chodníků u okružní křižovatky silnice III/15275 v obci Moravany 

Bezpečnější chodníky na ulici Branky 

Chodník z vlakové zastávky Střelice Dolní, ul. Brněnská 

Klára Tomancová 
Stavební úpravy stávajícího chodníku podél silnice III/15275 v obci Nebovidy 

Vybudování chodníků u okružní křižovatky silnice III/15275 v obci Moravany 

Bezpečnější chodníky na ulici Branky 

Chodník z vlakové zastávky Střelice Dolní, ul. Brněnská 

Michaela Fopová Buchbergerová 
Stavební úpravy stávajícího chodníku podél silnice III/15275 v obci Nebovidy 

Vybudování chodníků u okružní křižovatky silnice III/15275 v obci Moravany 

Bezpečnější chodníky na ulici Branky 

Chodník z vlakové zastávky Střelice Dolní, ul. Brněnská 



 

 

Příloha č. 3 PrtScn z videokonference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


